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A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC, Profª. 

Maria Clara Kaschny Schneider, no uso de suas atribuições legais, torna público o lançamento do Edi-

tal de Seleção Simplificada de Bolsistas para atividades do Programa de Capacitação dos servidores 

da rede pública de ensino de Santa Catarina, de acordo com as disposições deste Edital. 

 

1. CALENDÁRIO DESTE EDITAL 

ETAPA/EVENTO PERÍODO/DATA 

Período de Inscrições 
De 07 de maio até as 23h59 de 18 de maio de 
2014 

Análise dos currículos dos candidatos (primeira 
etapa) 

19 a 22 de maio de 2014 

Divulgação do resultado parcial da primeira etapa Até as 23h59 de 22 de maio de 2014 

Recebimento dos recursos relativos à primeira 
etapa 

Até as 23h59 de 23 de maio de 2014 

Análise dos recursos relativos à primeira etapa 26 de maio de 2014 

Divulgação do resultado homologado da primeira 
etapa 

27 de maio de 2014 

Divulgação dos locais e horários de entrevista, 
com o nome dos candidatos homologados 

27 de maio de 2014 

Período de realização das entrevistas (segunda 
etapa) 

28 de maio a 03 de junho de 2014 

Divulgação do resultado parcial da segunda etapa Até 04 de junho de 2014 

Recebimento dos recursos relativos à segunda 
etapa 

Até as 12h de 05 de junho de 2014 

Análise dos recursos relativos à segunda etapa 06 de junho de 2014 

Divulgação do resultado homologado da segunda 
etapa 

06 de junho de 2014 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 O presente instrumento tem como objetivo selecionar profissionais interessados em desempenhar 

as funções de docente e apoio pedagógico nos cursos do Programa de Capacitação dos servidores 

da rede pública de ensino de Santa Catarina. 
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2.2 O processo seletivo dar-se-á por meio de avaliação de currículo profissional e entrevista, conforme 

formulários de pontuação dispostos nos anexos deste Edital. 

2.3 Este Edital destina-se aos servidores do IFSC e ao público em geral, para a seleção e o cadastro 

de profissionais para atuar no Programa de Capacitação de servidores da rede pública de ensino de 

Santa Catarina, desde que atendidos os requisitos especificados para cada vaga. 

2.4 O processo seletivo de que trata este Edital é conduzido por uma comissão de avaliação compos-

ta por integrantes da Diretoria do Centro de Referência em Formação e EaD, da Pró-Reitoria de Ensi-

no e da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas. 

 

3. DAS VAGAS E REQUISITOS 

3.1 Este Edital dispõe de vagas e requisitos, conforme o quadro a seguir: 
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a) Docente 

Componente curricular 
Carga 
horária 

Municípios 
Quantidade 

de vagas 
Requisitos 

Teorias da Aprendizagem 
10 

horas 

Santa Rosa de Lima 01 

- Ser licenciado em 
Pedagogia, ou gradua-
do em Psicologia, com 
pós-graduação na área 
da Educação ou áreas 
a fins; 
- Ter experiência profis-
sional comprovada em 
Capacitação de For-
madores; 
-Ter disponibilidade 
para ministrar o com-
ponente curricular no 
município a que se 
destina a vaga;  
- Ter conhecimento da 
plataforma moodle. 

Tubarão 01 

Laguna 01 

Pedras Grandes 01 

Instâncias de aprendizagem 
e Dificuldades de 
Aprendizagem 

20 
horas 

Santa Rosa de Lima 01 

Tubarão 01 

Laguna 01 

Pedras Grandes 01 

Instâncias de aprendizagem: 
intervenções pedagógicas 

10 
horas 

Santa Rosa de Lima 01 

Tubarão 01 

Laguna 01 

Pedras Grandes 01 

Intervenções e Trabalho de 
Pesquisa Aplicada – Estudo 
de Caso 

20 
horas 

Santa Rosa de Lima 01 

Tubarão 01 

Laguna 01 

Pedras Grandes 01 

Concepções epistemológicas 
de aprendizagem 

10 
horas Jaraguá do Sul 01 

- Ser licenciado em 
Pedagogia, com pós-
graduação na área da 
Educação ou áreas a 
fins;  
- Ter experiência profis-
sional comprovada em 
Capacitação de For-
madores; 

Organização do trabalho 
docente 

10 
horas Jaraguá do Sul 01 

Abordagens pedagógicas e o 
uso das TICs e das mídias 

20 
horas Jaraguá do Sul 01 

Trabalho de pesquisa 
aplicada / intervenção 

20 
horas 

Jaraguá do Sul 01 
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-Ter disponibilidade 
para ministrar o com-
ponente curricular no 
município a que se 
destina a vaga; 
- Ter conhecimento da 
plataforma moodle. 

 

b) Apoio pedagógico 

Componente curricular 
Carga 

horária 
Municípios 

Quantidade 
de vagas 

Requisitos 

Instâncias de aprendizagem 
e Dificuldades de 
Aprendizagem 

20 
horas 

Santa Rosa de Lima 01 - Ser licenciado, com 
pós-graduação em 
educação ou áreas a 
fins; 
- Ter experiência com-
provada na docência 
da educação básica e 
superior e na área de 
supervisão, coordena-
ção e orientação esco-
lar; 
- Ter conhecimento da 
plataforma moodle. 
 
 

Tubarão 01 

Laguna 01 

Pedras Grandes 01 

Intervenções e Trabalho de 
Pesquisa Aplicada – Estudo 
de Caso 

20 
horas 

Santa Rosa de Lima 01 

Tubarão 01 

Laguna 01 

Pedras Grandes 01 

Abordagens pedagógicas e 
o uso das TICs e das mídias 

20 
horas 

Jaraguá do Sul 01 
- Ser licenciado, com 
pós-graduação em 
educação ou áreas a 
fins; 
- Ter experiência com-
provada na docência 
da educação básica e 
superior e na área de 
supervisão, coordena-
ção e orientação esco-
lar; 
- Ter conhecimento da 
plataforma moodle. 

Trabalho de pesquisa 
aplicada / intervenção 

20 
horas 

Jaraguá do Sul 01 
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4. DO ENCARGO E REMUNERAÇÃO DA BOLSA 

4.1 Os profissionais selecionados para atuar no Programa de Capacitação dos servidores da rede 

pública de ensino de Santa Catarina serão remunerados na forma de concessão de bolsas, pelo tem-

po de execução das atribuições (hora de trabalho). 

4.1.1 Os servidores do quadro permanente do IFSC e os professores substitutos e temporários vincu-

lados ao IFSC também deverão observar o disposto na Resolução n°13 de 2008/CD do IFSC, não 

implicando prejuízo à sua carga horária regular na instituição. 

4.2 O valor das bolsas que trata o item 4.1 obedecerão aos valores estabelecidos pelo FNDE, sendo 

docente o valor de R$ 50,00/hora e o apoio pedagógico o valor de R$ 36,00/hora. 

4.2.1 Serão pagos na jornada máxima de 20 horas por semana para o desempenho das funções de 

docente e apoio pedagógico. 

4.2.2 O valor-hora pode ser alterado pelo FNDE a qualquer momento, sem aviso prévio às instituições 

ou aos bolsistas participantes do Programa 

4.2.3 Não é permitido ao bolsista o acúmulo da função de docente e apoio pedagógico. 

4.3 Sobre o valor-hora da remuneração dos servidores – ativos e inativos – pelo desempenho das 

funções exercidas no Programa não incidirá tributação. 

4.4 Sobre o valor-hora da remuneração dos professores substitutos ou temporários e dos demais 

candidatos aprovados neste Edital pelo desempenho das funções exercidas no Programa incidirá 

tributação (conforme notas informativas 01 e 02 – www.ifsc.edu.br/menu-pronatec-notasinformativas) 

4.5 O bolsista receberá diárias e passagens para ministrar aulas ou assessorar o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas, conforme as atribuições que são de sua responsabilidade. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 
PRO-REITORIA DE ENSINO 

 

 
Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros  88075-010 – Florianópolis/SC 

Fone: (48) 3131-8800 - www.ifsc.edu.br 
 

  

7 

5.1 Os profissionais na função de docente terão as seguintes atribuições: 

a) Pesquisar e desenvolver material didático para a execução das aulas; 

b) Ministrar as aulas aos Educadores das Redes Públicas de Ensino;    

b) Adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo; 

c) Registrar documentalmente a frequência e desempenho dos alunos; 

d) Inserir atividades de estudos e materiais referentes ao curso no moodle; 

e) Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes; 

f) Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes do curso; 

g) Avaliar o desempenho dos estudantes; 

h) Participar dos encontros de capacitação, orientação e avaliação organizados pela coordenação do 

curso; e 

i) Orientar os alunos na elaboração dos trabalhos de pesquisa aplicada de cursos no qual o aluno de-

verá propor intervenções nas práticas escolares a partir dos conhecimentos adquiridos nos cursos. 

 

5.2 Os profissionais na função de Apoio Pedagógico terão as seguintes atribuições: 

a) Auxiliar o docente a adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo, bem 

como na pesquisa e desenvolvimento de materiais didáticos para a execução das aulas; 

b)  Ministrar em parceria com o docente, quando necessário, as aulas aos educadores das Redes 

Públicas de Ensino;  

c) Assessorar o professor quanto às atividades e questionamentos dos alunos realizadas por meio do 

moodle; 

d) Assessorar o docente a avaliar o desempenho dos estudantes, fazendo o registro documental dos 

mesmos; 

e) Participar dos encontros de capacitação, orientação e avaliação promovidos pela coordenação do 

curso; 

f) Auxiliar o professor na orientação dos alunos na elaboração dos trabalhos de pesquisa aplicada de 

cursos no qual o aluno deverá propor intervenções nas práticas escolares a partir dos conhecimentos 

adquiridos nos cursos. 

5.3 O desempenho das atividades poderá ocorrer em qualquer dia da semana, incluindo sábados e 

domingos, de acordo com as necessidades dos cursos e turmas. 
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6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário específico referente a este Edital. Tal 

formulário está disponível no sitio eletrônico do IFSC, na área de Editais de Extensão. A área de Edi-

tais de Extensão no site do IFSC pode ser acessada por meio do endereço 

“http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais” ou por meio da seguinte navegação: site do IFSC → Exten-

são → Editais. 

6.1.1 Todos os campos do formulário de inscrição devem ser preenchidos. 

6.1.2 Caso algum campo do formulário deixe de ser preenchido, a comissão de avaliação poderá ex-

cluir o candidato do atual processo seletivo. 

6.2 O período de inscrição encontra-se indicado no item 1 deste Edital. 

6.3 A inscrição dos candidatos dar-se-á por componente curricular, considerando os requisitos 

de cada uma das vagas – conforme item 3.1 a e b. 

6.3.1 Cada candidato deve efetuar apenas um processo de inscrição por componente curricular, 

utilizando o formulário eletrônico de inscrição. Caso sejam efetuados dois ou mais processos de ins-

crição de um mesmo candidato para uma mesma vaga, será considerado válido apenas o processo 

de inscrição mais recente. 

6.3.2 O candidato poderá se candidatar para apenas um componente curricular.  

6.4 Os critérios utilizados para a pontuação e classificação dos candidatos por meio de análise de 

currículo e de entrevista estão disponíveis nos modelos de ficha de avaliação dispostos nos anexos 

deste Edital. 

6.5 Os servidores ativos e inativos do quadro permanente do IFSC e os professores substitutos 

ou temporários do IFSC que se candidatarem às vagas deste Edital deverão, no processo de inscri-

ção, enviar cópia eletrônica (formatos PDF ou JPEG) da DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO 

BOLSISTA – disponível no anexo I – com as devidas assinaturas, inclusive a assinatura reservada ao 

uso da área de Gestão de Pessoas. 

http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais
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6.5.1 A autorização reservada à área de Gestão de Pessoas deve ser obtida pelo candidato junto à 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) do seu câmpus. Para os servidores da Reitoria, a assi-

natura deve ser obtida junto à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). Servidores inativos podem ob-

ter a assinatura junto à CGP ou à DGP. 

6.5.2 No caso dos candidatos citados no item 6.5 deste Edital, a DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDA-

DE DO BOLSISTA original e assinada deve ser mantida em poder do candidato para entrega posteri-

or, pois a entrega deste documento é condição obrigatória para que esse candidato inicie seu trabalho 

e receba a bolsa do Programa de capacitação de servidores da rede pública de ensino de Santa Cata-

rina. 

6.6 O candidato deverá, no processo de inscrição, anexar cópia eletrônica (formatos PDF ou JPEG) 

dos seguintes documentos que são objeto de pontuação no processo seletivo: 

a) comprovante do tipo de vinculação junto ao IFSC, se for o caso; 

b) comprovante do diploma de graduação e pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) 

c) comprovante de atuação profissional, quando for exigido nos requisitos da vaga; 

d) comprovantes de demais informações que sejam obrigatórias segundo os requisitos da vaga para a 

qual o candidato se inscreveu. 

6.6.1 Não serão aceitos, para fins de comprovação de formação, experiência, capacitação, vincula-

ção ou outro critério disposto entre os requisitos da vaga ou que seja objeto de pontuação neste Edi-

tal, declarações do próprio candidato ou currículos elaborados pelo próprio candidato, inclusive 

Currículo Lattes. 

6.6.2 As cópias eletrônicas dos documentos comprobatórios citados no item 6.6 deverão ser enviadas 

por meio de um único arquivo. Para tal, o candidato pode agrupar ou compactar os comprovantes em 

um arquivo nos formatos PDF ou ZIP. 
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6.6.3 O arquivo único com os comprovantes do candidato deve ser enviado por meio do formulário 

eletrônico, utilizando o espaço indicado dentro do formulário, e deve possuir, no máximo, tamanho de 

12 Mb. 

6.7 Os arquivos enviados por meio do formulário eletrônico durante o processo de inscrição (declara-

ção de disponibilidade do bolsista e/ou documentos comprobatórios) devem seguir o seguinte padrão 

de nomenclatura: “nome_do_candidato_xxxx”, sendo que a parte “xxxx” deve ser substituída pela 

indicação do conteúdo do arquivo (por exemplo: “joao_da_silva_declaracao_disponibilidade”, “ma-

ria_de_souza_comprovantes”). 

6.8 Ao final do formulário de inscrição, o candidato deverá assinalar a opção na qual afirma serem 

verdadeiras todas as informações inseridas nos campos do formulário, sob pena de eliminação do 

candidato neste processo seletivo caso a comissão de avaliação verifique graves inconsistên-

cias nas informações prestadas pelo candidato. 

6.8.1 Caso o candidato não afirme serem verdadeiras as informações inseridas no formulário eletrôni-

co de inscrição, o processo de inscrição do candidato não será considerado válido. 

6.9 A comissão de avaliação reserva-se o direito de também eliminar o candidato que preencher de 

forma errada, incompreensível ou ilegível os documentos apresentados durante o processo seletivo 

de que trata este Edital, caso isso dificulte ou inviabilize a identificação ou a pontuação do candidato. 

6.10 A comissão de avaliação não se responsabiliza por inscrições não recebidas em decorrência de 

eventuais problemas técnicos e/ou erros de preenchimentos do formulário de inscrição. 

6.11 A comissão de avaliação também não se responsabiliza por dificuldades técnicas apresentadas 

pelos arquivos enviados pelos candidatos no processo de inscrição, bem como não aceitará documen-

tos que sejam incompreensíveis ou dificultem o processo de pontuação e análise do currículo dos 

candidatos. 

7. DA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 

7.1 O processo seletivo de que trata este Edital será composto pelas etapas de análise de currículo 

(primeira etapa) e entrevista (segunda etapa), conforme cronograma previsto no item 1. 
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7.2 A análise de currículo (primeira etapa) e a entrevista (segunda etapa) têm caráter classificató-

rio e eliminatório. 

7.3 A etapa de análise de currículo será realizada por uma comissão de avaliação descrita no item 2.4 

deste Edital, que utilizará os critérios de pontuação e os requisitos dispostos nos anexos deste Edital. 

7.4 A classificação em cada uma das vagas obedecerá a ordem decrescente de pontuação, organiza-

dos por vaga, função, município. 

7.5 Somente serão consideradas, para fins de pontuação final do candidato, os vínculos, as titulações, 

as experiências, as atividades e as capacitações indicadas no formulário eletrônico e que sejam devi-

damente comprovadas no momento da realização da entrevista. 

7.6 Toda a documentação que é objeto de pontuação na primeira etapa deste processo seletivo 

deverá ser apresentada no ato da entrevista, inclusive aquelas que tiveram sua cópia eletrônica 

enviada por meio do formulário de inscrição. 

7.7 Além dos documentos comprobatórios citados no item 6.6, o candidato deverá apresentar, na en-

trevista, também os comprovantes originais ou autenticados de documentos como: 

a) comprovante do tempo de experiência profissional, quando houver; 

b) comprovante do tempo de experiência docente em formação de formadores, quando houver; 

c) comprovante do tempo de exercício em função de coordenação, orientação e supervisão pedagógi-

ca, quando houver; 

7.8 Os comprovantes apresentados pelo candidato no ato da entrevista não ficarão em posse do 

entrevistador e deverão ser levados pelo candidato logo após a realização da entrevista. 

7.9 A não comprovação das informações inseridas no formulário de inscrição implicará a perda da 

respectiva pontuação. 
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7.9.1 Caso a não comprovação das informações inseridas no formulário de inscrição implique o não 

atendimento de requisito para alguma vaga, o candidato será automaticamente eliminado da concor-

rência para a vaga em questão. 

7.10 A etapa da entrevista – na qual ocorre, também, a apresentação dos documentos comprobatórios 

– será realizada no Centro de Referência em Formação e EaD do IFSC. Os horários das entrevistas 

serão divulgados de acordo com o cronograma do item 1 deste Edital. 

7.11 Para a entrevista, será chamado um número de candidatos superior à quantidade de vagas, con-

forme a tabela abaixo. 

 

Números de vagas Número de classificados para a entrevista 

1 4 

2 7 

3 ou mais 3 vezes o número de vagas 

 

7.11.1 Caso haja empate na pontuação de corte para a entrevista, todos os candidatos que obtiveram 

tal pontuação serão chamados para a segunda etapa deste processo seletivo. 

7.12 Cada entrevista tem duração prevista de 15 minutos, podendo esta previsão ser alterada em fun-

ção do número de inscrições recebidas e da disponibilidade de tempo dos entrevistadores. 

7.13 O não comparecimento no horário e local designados para a etapa de entrevista implicará a ex-

clusão do candidato do processo seletivo de que trata este Edital. 

7.14 O candidato que totalizar menos de 20 pontos na entrevista será eliminado. 

7.15 A nota final para fins de classificação será a soma das notas da primeira etapa (análise de currí-

culo) e da segunda etapa (entrevista). 
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7.16 Em caso de empate entre candidatos às funções de docente e apoio pedagógico serão obedeci-

dos os seguintes critérios de desempate, na ordem em que se apresentam: 

a) maior tempo como servidor do IFSC; 

b) maior tempo de atuação na área da vaga ou do curso; 

d) maior tempo como servidor público; 

e) maior idade. 

7.17 Os resultados e os horários de entrevista serão publicados na data prevista no cronograma do 

item 1 deste Edital, no endereço http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais. 

7.18 A homologação do resultado será publicada na data prevista no cronograma do item 1 deste Edi-

tal, no endereço http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais. 

7.19 A divulgação da classificação dos aprovados incluirá as vagas existentes e o Cadastro de Reser-

va. 

7.20 A validade do Cadastro de Reserva é a mesma deste Edital. Durante este período, os candidatos 

poderão ser chamados, a qualquer momento, pela coordenação do Programa. 

7.21 À medida que houver implementação de novos cursos e/ou turmas, os candidatos selecionados 

no processo seletivo de que trata este Edital e aqueles que vierem a formar o Cadastro de Reserva 

poderão ser chamados pela coordenação do Programa, desde que atendam aos pré-requisitos das 

novas vagas. 

7.21.1 Os candidatos em Cadastro de Reserva também poderão ser chamados, em ordem de classifi-

cação, a fim de atenderem à demanda de carga horária exigida pelo Programa de Capacitação dos 

servidores da rede pública de ensino de Santa Catarina.  

7.22 A aprovação e a classificação do candidato dentro do número de vagas NÃO CARACTERI-

ZAM obrigatoriedade de contratação do candidato, pois a contratação SÓ OCORRERÁ SE OS 

CURSOS PACTUADOS FOREM IMPLEMENTADOS, com a abertura de pelo menos uma turma e 

início efetivo das aulas. 

8. DOS RECURSOS 

http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais
http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais
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8.1 Os recursos serão apreciados pela comissão de avaliação citada no item 2.4 deste Edital. 

8.2 Caberá recurso, por parte do candidato, em relação aos resultados parciais deste Edital. 

8.2.1  O recurso interposto pelo candidato deverá ser fundamentado e sua análise será realizada ex-

clusivamente no que se referir ao processo do recorrente. 

8.2.2 O não envio de documentação comprobatória que implique a desclassificação do candidato po-

de ser objeto de recurso e, para esses casos, caberá à comissão de avaliação optar pelo aceite de 

documentação enviada fora do prazo de inscrição. Caso seja aceito o envio tardio de documentação 

comprobatória, apenas serão recebidos documentos comprobatórios cuja ausência impliquem a des-

classificação do candidato. Todos os candidatos que entrarem com recurso nesta situação terão direi-

to ao mesmo prazo para envio dos documentos pendentes. 

8.3 O recurso deverá ser interposto por meio de requerimento dirigido à comissão de avaliação, con-

forme prazo estipulado no item 1 deste Edital. 

8.4 O recurso deverá ser assinado pelo recorrente e enviado em formato digital por e-mail para o 

endereço formacaosdeprofessores@ifsc.edu.br, com o assunto “Recurso Edital 20/2014 – análise de 

currículo” ou “Recurso Edital 20/2014 – entrevista”. 

8.5 Não caberá recurso fora dos períodos expressos no item 1 deste Edital. Os recursos interpostos 

fora destes períodos não serão apreciados. 

8.6 Os resultados da análise dos recursos recebidos dentro dos prazos definidos no item 1 deste Edi-

tal serão enviados pela comissão de avaliação aos recorrentes por meio de resposta ao endereço de 

e-mail utilizado para interposição dos recursos. 

 

9. DAS EXIGÊNCIAS E CONTRATAÇÃO 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 
PRO-REITORIA DE ENSINO 

 

 
Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros  88075-010 – Florianópolis/SC 

Fone: (48) 3131-8800 - www.ifsc.edu.br 
 

  

15 

9.1 Para atuar no Programa de Capacitação dos servidores da rede pública de ensino de Santa Cata-

rina serão selecionados profissionais que atendam aos requisitos exigidos para cada uma das vagas 

neste Edital (conforme item 3.1 a e b), além de atenderem as exigências a seguir: 

a) apresentar Declaração de Disponibilidade do Bolsista, caso seja servidor ativo do quadro perma-

nente do IFSC, aposentado do IFSC ou professor substituto ou temporário do IFSC; 

b) NÃO ser titular de cargo de direção (CD) ou equivalente, caso seja servidor público ativo ou inativo 

da Rede Federal ou de outra instituição pública; 

c) não estar afastado ou de licença de qualquer natureza. 

 

9.1 O número de bolsas e o requisito dar-se-ão por vaga e função para cada componente curricular, 

sendo que os candidatos aprovados que excederem o número de vagas serão incluídos no Cadastro 

de Reserva. 

9.2 Não há carga horária semanal mínima obrigatória a ser cumprida, apenas carga horária semanal 

máxima, a qual é definida pela legislação vigente. 

9.3 No momento da investidura, todos os candidatos deverão preencher, assinar e apresentar o Termo 

de Compromisso do Bolsista. 

9.3.1 O candidato também deverá apresentar, por escrito, as seguintes informações, necessárias à 

operacionalização do pagamento do bolsista: 

a) Nome do banco em que possui conta corrente; 

b) Número da agência de sua conta corrente; 

c) Número da conta corrente; 

d) Número do PIS/PASEP. 
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9.4 A investidura na vaga, bem como o pagamento das bolsas, não constitui vínculo empregatício com 

o IFSC. 

9.5 Em caso de ser chamado para ocupar a vaga, os candidatos que forem servidores ativos do 

quadro permanente do IFSC, aposentados do IFSC ou professores substitutos ou temporários 

do IFSC com contrato vigente à época do chamado deverão apresentar a via original da Declaração 

de Disponibilidade do Bolsista. 

9.5.1 A entrega do documento deverá ocorrer pessoalmente a coordenação do programa. 

9.5.2 A não entrega da Declaração de Disponibilidade do Bolsista por parte de candidatos que se en-

quadrem o item 9.5 implicará a não contratação do candidato por desistência, podendo ser chamado o 

próximo candidato classificado no processo seletivo de que trata este Edital. 

9.6 No momento da implementação efetiva da turma/curso, caso haja incompatibilidade de horário 

entre a turma/curso oferecida e a disponibilidade do candidato, chamar-se-á o próximo da lista, fican-

do o atual candidato como o próximo candidato aprovado na lista de classificação. 

9.7 O candidato aprovado poderá, a qualquer tempo, abrir mão da função ou de sua classificação no 

processo seletivo, bastando para isso que o candidato preencha o Termo de Desistência disponível 

nos anexos deste Edital. 

9.8 Uma vez em exercício, o bolsista aprovado em edital poderá ser chamado pela coordenação para 

desempenhar outra atividade dentro do Programa, desde que na mesma função (professor ou apoio 

pedagógico) para a qual foi aprovado e desde que atenda aos requisitos para o cargo. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 O presente Edital, suas retificações e os resultados parciais e finais serão publicados no site do 

IFSC, no endereço eletrônico http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais. 

http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais
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10.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, no endereço eletrônico indicado, 

os resultados e demais publicações referentes ao presente Edital. 

10.2.1 A ocorrência de problemas técnicos que impossibilitem a publicação de conteúdo referente a 

este processo seletivo no endereço http://www.ifsc.edu.br/extensao/editais não implicará, necessaria-

mente, na alteração das datas previstas no item 1 do presente Edital. 

10.2.2 Como forma alternativa de tornar público o conteúdo referente a este Edital, também poderão 

ser eventualmente utilizados espaços alternativos, como o informativo do IFSC denominado “Link Digi-

tal” (http://linkdigital.ifsc.edu.br/). 

10.3 Os candidatos selecionados serão regidos pela legislação federal e pelas normativas do FNDE, 

da SETEC e do IFSC. 

10.4 O profissional investido nas funções a que se refere este Edital poderá ser convidado a atuar em 

município indicado no processo de seleção, de acordo com as ofertas de cursos e turmas do Progra-

ma. 

10.5 Os bolsistas serão chamados conforme a necessidade de execução do Programa, à medida que 

as turmas de cada curso sejam efetivadas. 

10.6 O prazo de vigência deste Edital e de seu cadastro reserva é de 1 (um) ano, prorrogável por 

igual período. 

10.7 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de avaliação, ouvidas as Pró-reitoria de Ensi-

no e de Extensão e Relações Externas, a Coordenadoria do Programa e, em última instância, a Reito-

ra do IFSC. 

10.8 Dúvidas decorrentes deste Edital poderão ser encaminhadas ao e-mail formacaodeprofesso-

res@ifsc.edu.br, com o assunto “Dúvidas Edital 20/2014”. 

 

Florianópolis, 07 de maio de 2014. 

http://www.ifsc.edu.br/extensao/editaisd
http://linkdigital.ifsc.edu.br/
mailto:pronatec@ifsc.edu.br
mailto:pronatec@ifsc.edu.br
mailto:pronatec@ifsc.edu.br
mailto:pronatec@ifsc.edu.br
mailto:pronatec@ifsc.edu.br
mailto:pronatec@ifsc.edu.br
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Maria Clara Kaschny Schneider 
Reitora do IFSC
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ANEXO I - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO BOLSISTA 
(exclusivo: servidores, aposentados e professores substitutos/temporários) 

 
Eu,______________________________________________________________________________, 
CPF nº __________________, declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade para o 
desempenho das atividades como BOLSISTA no Programa de Capacitação dos servidores da rede 
pública de ensino de Santa Catarina e que me comprometerei no cumprimento das atribuições a mim 
designadas e respectiva carga horária da atividade, ciente de que não causarei prejuízo a minha 
carga horária regular de atuação, conforme apresentada na tabela abaixo, e nem comprometerei a 
qualidade e o bom andamento das atividades regulares exercidas no IFSC, conforme disposto na 
Resolução CD/FNDE nº 04/2012. 
 

Horários da jornada de trabalho no IFSC e disponibilidade para o Programa 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tarde 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Noite 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Local e data:___________________________, ______de ________________de ______. 
 
Assinatura do servidor: _________________________________________________ 
 

DECLARAÇÃO DO SETOR/DEPARTAMENTO DE LOTAÇÃO 

 
DECLARO estar ciente e CONFIRMO que o servidor ______________________________________ 
______________________________, SIAPE nº ________________, ocupante do cargo de 
_________________________________________________________________, lotado no(a) 
____________________________________________, possui disponibilidade para exercer atividades 
como BOLSISTA no âmbito do Programa de Capacitação dos servidores da rede pública de ensino de 
Santa Catarina, e que as atividades a serem desempenhadas por este servidor são compatíveis com 
sua programação de trabalho regular na Instituição, apresentada acima, e não comprometem a 
qualidade e o bom andamento das atividades regulares exercidas no IFSC, conforme disposto na 
Resolução CD/FNDE nº 04/2012. 
 
Local e data:___________________________, ____de ________________de _______. 
 
Assinatura e carimbo do 
Responsável/Chefe Imediato 
 

Assinatura e carimbo do 
Diretor-Geral/Pró-Reitor 
 

 

PARECER DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS (CGP/DGP) - Uso Exclusivo 

 
De acordo com as declarações acima prestadas. 
Local e data:___________________________, ______de ________________de ________ 
 
Assinatura e carimbo do 
Coordenador de Gestão de Pessoas ou Diretor de Gestão de Pessoas 
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Anexo II 
 
 
 

 
_______________________________, ________ de _________________ de _______. 

           município        dia          mês  ano 
 
 

 

TERMO DE DESISTÊNCIA 
 
 
 
 
 
Eu, ___________________________________________________________________________, 

CPF nº ____________________________________, aprovado(a) em processo seletivo de que trata o 

Edital n° ____/20____ (nº/ano do edital) para a(s) função(ões) de _____________________________ 

_____________________________________________________(professor apoio pedagógico) da 

disciplina/turma de _______________________________________________________________ 

(caso se aplique) no(a) ________________________________________________________ 

(município) informo que desisto da referida função, sem direito a recorrer desta decisão. 

 
 
 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
Nome e assinatura do candidato/bolsista 
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Anexo III - Critérios de Pontuação na 1ª etapa: 
Função de Apoio Pedagógico 

 

Dados Cadastrais 

Nome  Data da Avaliação  

Município  SIAPE (se houver)  

Código da vaga  CPF do candidato  

Situação 
funcional 

Servidor Ativo do IFSC – 25 pt 
Professor Substituto ou Temporário do IFSC – 
20 pt 
Aposentado do IFSC – 15 pt 
Não tenho vínculo com o IFSC – 10 pt 

Pontuação no 
critério: 

 

Maior titulação 
acadêmica 

Ensino fundamenta/médio – 0 pt 
Técnico – 1 pt 
Graduado – 2 pt 
Aperfeiçoamento ou Especialista – 3 pt 
Mestrado ou Doutorado – 4 pt 

Pontuação no 
critério: 

 

Experiência Profissional - últimos 5 anos, em semestres completos 
(sem sobreposição de semestres por critério, necessário comprovação) 

Critério: tempo de atuação na área da vaga Semestres 
Valor por 
semestre 

Valor 
Máximo 

Pontuação 
no critério 

Tempo de serviço na docência da educação 
básica e superior 

 1 10  

Tempo de serviço em supervisão, coordenação 
e orientação pedagógica 

 
 

2 20  

Capacitação na área da vaga - últimos 5 anos, máximo 200 horas 

Critério: capacitação profissional Horas 
Valor por 

hora 
Valor 

Máximo 
Pontuação 
no critério 

Realização de capacitações (cursos, eventos, 
oficinas, etc) na área da vaga 

 0,05 10  

 

PONTUAÇÃO TOTAL DO CANDIDATO 
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Anexo IV - Critérios de Pontuação na 1ª etapa: Função de Professor 
 

Dados Cadastrais 

Nome  Data da Avaliação  

Município  SIAPE (se houver)  

Código da vaga  CPF do candidato  

Situação 
funcional 

Servidor Ativo do IFSC – 25 pt 
Professor Substituto ou Temporário do IFSC – 
20 pt 
Aposentado do IFSC – 15 pt 
Não tenho vínculo com o IFSC – 10 pt 

Pontuação no 
critério: 

 

Maior titulação 
acadêmica 

Ensino fundamenta/médio – 0 pt 
Técnico – 1 pt 
Graduado – 2 pt 
Aperfeiçoamento ou Especialista – 3 pt 
Mestrado ou Doutorado – 4 pt 

Pontuação no 
critério: 

 

Experiência Profissional e Docente - últimos 5 anos, em semestres completos 
(sem sobreposição de semestres por critério) 

Critério: tempo de atividade docente na área Semestres 
Valor por 
semestre 

Valor 
Máximo 

Pontuação 
no critério 

Educação básica e superior 
 
 
 

1 10  

Formação de Formadores 
 
 

2 20  

Capacitação na área da vaga - últimos 5 anos, máximo 200 horas 
(sem sobreposição de horas) 

Critério: horas de capacitação profissional Horas 
Valor por 

hora 
Valor 

Máximo 
Pontuação 
no critério 

Realização de capacitações (cursos, eventos, 
oficinas, etc) na área da vaga. 
- caso este edital não apresente a área 
específica da vaga, contabilize as horas das 
capacitações na sua área de formação. 

 0,05 10  

 

PONTUAÇÃO TOTAL DO CANDIDATO 
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Anexo V - Critérios de Pontuação na 2ª etapa 
 
 

Dados Cadastrais 

Nome  Data da Avaliação  

Município  SIAPE (se houver)  

Código da vaga  CPF do candidato  

 

 

Avaliação na entrevista* 

Critérios Valor Máximo Pontuação no critério 

Apresentação e postura profissional 8  

Flexibilidade de horário para realizar as atribuições de 
sua responsabilidade 

8  

Conhecimentos específicos para a área da vaga 12  

Familiaridade com a Formação de Professores 12  

PONTUAÇÃO TOTAL DO CANDIDATO 40 - 

 
* O candidato deverá obter, no mínimo, 20 pontos na entrevista, conforme item 7.14 deste Edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 


